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Předmluva

Tento dokument (EN 12561-4:2011) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 256 „Železniční
aplikace“, jejíž sekretariát zabezpečuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2011 dát status národní normy, a to buď
vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2011.

Upozorňuje se na možnost, že některé části textu tohoto dokumentu mohou být předmětem
patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nejsou povinny některá nebo všechna taková patentová
práva zjišťovat.

Tento dokument nahrazuje EN 12561-4:2002.

Tato evropská norma Železniční aplikace – Cisternové vozy má následující části:

Část 1: Štítky cisternových vozů pro přepravu nebezpečného zboží,●

Část 2: Spodní vyprazdňovací zařízení pro kapalné látky včetně odvodu plynů,●



Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovací zařízení pro plyny zkapalněné pod tlakem,●

Část 4: Zařízení pro horní plnění a vyprazdňování kapalných látek,●

Část 5: Zařízení pro odvod plynů při plnění nebo vyprazdňování kapalných látek,●

Část 6: Průlezy,●

Část 7: Pracovní plošiny a žebříky,●

Část 8: Přípojky topení.●

Změny uplatněné během této revize jsou edičního charakteru v důsledku změny názvu 1. části
a nezbytné aktualizace odkazů.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska,
Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska,
Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Úvod

Cisternové vozy pro přepravu kapalných látek jsou vybaveny horním zařízením normalizovaným
v CEN technické komise 256 Železniční aplikace.

Tato evropská norma platí pro cisternové vozy se zařízením pro horní vyprazdňování, které zahrnuje
stoupací trubku.

Pro horní zařízení cisternových vozů, které mohou být vyprazdňovány pouze spodem, platí EN 12561-
5.

1 Předmět normy

Tato evropská norma platí pro horní zařízení cisternových vozů určených pro přepravu kapalných
látek podle RID v kapalném stavu, které umožňuje horní plnění a vyprazdňování. Bezpečnostní funkce
těchto zařízení jsou záležitostí požadavků RID a nejsou popsány v tomto dokumentu.

Tato evropská norma stanovuje typy vybavení, které je umístěno na vrcholu takových cisternových
vozů, a důležité rozměry pro jejich připojení.

Tato evropská norma platí pro nové cisternové vozy vyrobené po 1. lednu 2010.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


